Pátkai geotúra játék 2016 versenykiírás
Pátka község Önkormányzata immár harmadik alkalommal ismét elindítja
történelmi geotúra játékát „Kempen kincse” címmel.
A játék
A geotúra során a játékosoknak egy levél alapján kibontakozó történet szerint kell felkeresniük Pátka
emlékhelyeit, terep- vagy műtárgyait „kincskeresés” céljából. A levél, a kijelölt pontok listája és a
történetüket ismertető segédanyag megtalálható a www.patka.hu weboldalon, letölthető és
kinyomtatható formában. A megjelölt helyszínek mindegyikén elhelyezésre kerül egy QR kód – a fejtörő
játék részeként - amelyet bármely okostelefonra, tabletre telepített QR kódolvasóval vissza lehet fejteni.
A QR kódokból visszaolvasott kérdésekre adott helyes válaszokból kapott karaktereket (az összes helyszín
felkeresése után) a lista szerinti sorrendbe állítva összeáll az a betűkombináció (jelszó), amellyel
kinyitható a kincsesláda, azaz feloldható vele a www.patka.hu/geotura2016/kincseslada.exe fájl
tikosítása. A titkosítás feloldása után a teljes geotúra teljesítését bizonyító kincsutalvány rendelkezésre
áll. A kincsutalvány bemutatásával tekinthető a játék teljesítettnek.
Szabályzat
A játékban egyedülálló személyek és csoportok is részt vehetnek. A játék augusztus 3-ával indul és
2015. augusztus 24-én ér véget. A részvételhez szükséges a regisztráció – mely az igazgatas@patka.hu
címre küldött jelentkező e-mail-el vagy személyesen történhet. A felkeresett helyszínekről fényképeket
kell készíteni olyan formában, ami egyértelműen igazolja, hogy a játékos/csapat az adott pontot
ténylegesen érintette – ez lehet pl. egy selfie (önfotó) a háttérben a helyszínnel. A játék teljesítése a
kitűzött záró időpontig a kikódolt kincsutalvány tanúsítvány és a fotók ugyanezen címre történő
megküldésével vagy a kinyomtatott példányok bemutatásával igazolható.
A túrát teljesítő játékosok között nyeremények kerülnek kisorsolásra:
1. hely: 20.000 Ft értékű Decathlon ajándék utalvány + 1 óra lovaglás a Royal Rose Lovardában
2. hely: 10.000 Ft értékű Decathlon ajándék utalvány + 1 óra lovaglás a Royal Rose Lovardában
3. hely: Családi pizzázás az Ivánka Kávézóban és (4 db pizza) + 1 óra lovaglás a Royal Rose
Lovardában
A nyeremények sorsolása az 2016. augusztus 27-én megrendezendő XI. Rózsafesztiválon nyilvánosan
történik.
További információk: Gerencsér Attila játékszervező (gerencser.attila@patka.hu vagy 06/70-420-5985)
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A QR-kód egy kétdimenziós vonalkód (tulajdonképpen pontkód), amely karaktereket, számokat tartalmazhat:

Pl.:

